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نيل لالمتحان الوطني الموحد لالعادية  ظروف إجراء اختبارات الدورةحول 
 0202دورة  –شهادة البكالوريا 

 األصيلالمرحلة األولى الخاصة بقطب الشعب األدبية والتعليم 
 

   

 

، يي والتعليم العالي والبحث العلمتعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهن 
 اختبارات االمتحان الوطني الموحدالمحطة األولى من  أنقطاع التربية الوطنية، 

الخاصة بمسلكي اآلداب والعلوم  0202دورة للدورة العادية المتحانات البكالوريا 
قد مرت في ظروف جيدة من حيث التنظيم اإلنسانية ومسلكي التعليم األصيل 

وجميع  داريةاإلتربوية والطر األوكذا  المترشحين عرفت انخراط كلو ،واإلجراء
صحتهم تأمين ل في تفعيل اإلجراءات الوقائية التي تم إقرارها والتقيد التام بهاالمتدخلين 
 وسالمتهم.

وبلغ عدد  181 660وقد بلغ عدد المترشحين والمترشحات بهذا القطب 
 بالمائة .667وعند الممدرسين  بالمائة 9.79 نسبةب 162 666 منهم الحاضرين

 . عند األحرار
وتميز إجراء هذه االختبارات كالمعتاد بتفعيل إجراءات زجر الغش حيث تم 

تحددت مقارنة مع الدورة السابقة مسجلة بذلك تراجعا  غش حالة .112ضبط 
 ،بشأن الحاالت التي تم ضبطها ضر الغشاتحرير مح وقد تم . (%18-) نسبته في

وستعرض للبث من طرف اللجن الجهوية التخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها 
 المتعلق بزجر الغش في االمتحانات المدرسية.  20.20في القانون 

بفيروس كوفيد مترشحين مصابين  6اجتياز  القطباختبارات هذا كما عرفت 

بن " نبكل ممحدثة على مستوى المستشفيات الميدانية ال هذا االمتحان بالمراكز 21
من  مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة 111وكذا  ،"سيدي يحيى الغرب"و "سليمان

 البكالوريا هذه السنة. الجتياز امتحان مترشحا 901مجموع 
داخل المؤسسات مترشحة ومترشحا  .69 في اختبارات هذا القطبشارك  إلى ذلك

 .0202مترشحا يجتازون دورة  072من مجموع حوالي  السجنية
لية بالموازاة مع عموقد انطلقت عملية التصحيح على مستوى جميع مراكز التصحيح 

 إجراء االختبارات.



 

 
 مصلحة الصحافة -المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل 

 ابب الرواح ـ  الرابط   ـالمقر المركزي للوزارة 
 

 التربية والتكوينوإذ تشيد الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال 
االستحقاق الوطني متدخلين في إنجاح مختلف محطات هذه المرحلة من وكافة ال

وتحصين مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية وصون الحق في تكافؤ الفرص، فإنها 
الموالية محطة الإنجاح من أجل تدعو الجميع إلى مواصلة الجهود وبنفس الحرص، 

مسالك العلمية والتقنية ومسالك البكالوريا المهنية والتي الختبارات جتياز االخاصة با
 يوليوز 9و 8و .و 6وذلك أيام  الوقائيةو التنظيمية اإلجراءاتباعتماد نفس تجرى س
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